LAMELLGARDIN

l a m e l l g a r d in

Inred med trendiga lamellgardiner från Anderssons markis.

lamellgardiner
– både ljust och luftigt

Nyhet!
Styr ljusinsläppet genom att använda
en fjärrkontroll. Lamellgardiner med
motor är vår lyxigaste nyhet!

Stora fönsterytor i våra hem kräver någon form av avskärming för
att hantera bländning, solvärme och insyn. Med måttanpassade
lamellgardiner kan du reglera ljuset precis som du själv önskar.
Vi har tre olika modeller att välja mellan.
Lamellgardinen Future glider tyst och mjukt, tack vare glidlager
istället för hjul på lamellvagnarna. Systermodellen Palma har
traditionella lamellvagnar. Lamellgardinen Elektra är vår
lyxigaste lamellgardin: den är motoriserad. Till den kan du
välja en fjärrkontroll. Smidig lyx!

Lamellgardiner passar både i hem
och offentliga miljöer, även till stora
fönsterpartier av alla tänkbara mått.
Uterum och vardagsrum är populära
användningsområden eller varför
inte avgränsa ett stort rum med en
lamellgardin?
Våra lamellgardiner tillverkas av
vävar med olika transparens.
Färgstark eller sober väv?
Du väljer själv mellan ett hundratal
designer och färgnyanser.
Låt dig inspireras!

Uppgifter vi behöver vid beställning:
– Antal

– Eventuellt extra

– Bredd

f a k ta

reglagelängd

– Höjd

– Montage – tak/vägg

– Öppningsalternativ

– Vävnamn/nummer

– Reglagesida – höger eller

– Vävbredd 127/89 mm

vänster

OBS! Alltid tillverkningsmått

www.stefaco.se

(utom typ 5)

Modellalternativ:

Typ 1. Manövrering och paket
på samma sida

Typ 2. Manövrering och paket
på var sin sida

Beslag:

Typ 3. Paket på båda sidor

Typ 5. Lutande montering
upp till 55°. Tillverkas alltid
med system ”Palma”.

Motorisering och tillval:
Lamellgardin Elektra, en motoriserad lamellgardin som
tillverkas med en 230 v motor och som kan kompletteras
med en fjärrstyrning. Ingen transformator behövs.
Motorerna är kompatibla med Somfys styrningar, både RTS och
trådbundet. Här visas exempel på fjärrkontroller med scroll:

Takbeslag
Vit.

Väggbeslag
Vit 80 mm (standard)
Vit 80-150 mm (förlängt)
Vit 160-230 mm (extra förlängt)

Art nr 1810666
Modulis Soliris
Silver

Art nr 1810664
Modulis 4
Lounge

Art nr 1800316
Standardströmbrytare

Vid motorisering av lamellgardiner används en större skena (47 x 50 mm). Motorn placeras vid sidan av skenan, normalt ”bakom” skenan. Då syns
motorn minst och skenan ger ett estetiskt helhetsintryck, sett inifrån rummet.

Återförsäljare:

Anderssons Markis har sedan ett halvt sekel levererat solskydd till svenskarna och är därmed
en av landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av
högkvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals nöjda kunder sedan starten 1957. Välkommen med din beställning!

